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A exposição “Meio Século de Arte Nova”, organizada pelo 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 
ccm obras do seu acervo, é o primeiro importante passo, dado 
no sentido de levar para fora de centros como São Paulo e Rio 
a cultura artística contemporânea em desenvolvimento em 
nosso país e, até há bem pouco tempo, circunscrita àquelas 
duas capitais.

O pioneirismo neste terreno cabe, exclusivamente, ao pro
fessor Walter Zanini que, corajosamente, e incansavelmente, 
tem feito constante esforço no sentido dessa descentralização 
cultural. Èle tem compreendido a necessidade de romper a 
estrutura ilhada. em que até aqui tem vivido nossa cultura, es
forçando-se para dar um caráter nacional ao movimente dos 
nossos museus. Sua obstinada confiança está assegurando um 
êxito definitivo ao seu empreendimento. A continuar-se êsse 
trabalhe de difusão da arte moderna nacional e estrangeira, 
veremos em poucos anos formar-se uma mentalidade artística 
brasileira, realmente lúvida dos valores que impulsionam o 
tempo presente.

E nenhuma mostra é mais significativa do que essa de 
“Meio Século de Arte Nova”, realizando-se no Rio Grande do 
Sul, graças à colaboração efetiva entre o “Correio do Povo” e 
o Museu de Arte do Departamento de Ciência, e Cultura da 
Secretaria de Educação. Ela reúne cinqüenta obras de ilus
tres nomes da arte brasileira e internacional num perfeito 
roteiro didático que pode dar ao visitante uma noção comple
ta. do desenvolvimento da arte contemporânea, desde o cubismo 
aos nossos dias. A maior parte das correntes e escolas artísti

cas dêste século aí estão representadas, numa demonstração 
cabal da riqueza dessa arte, cuja variedade desnorteia apenas 
aquêles que não têm a oportunidade de uma visão de conjun
to, tal como aqui se tentou realizar.

Com efeito, nesta mostra, pode-se apreciar desde as aná
lises formais, estáticas e dinâmicas, do Cubismo e do Futuris
mo (Metzinger e Boccioni), até as composições fragmentárias 
(Allan Davie), ou a nova figuração (Karel Appel) ou ainda a 
imagística surrealista (Max Ernst e Grahan Sutherland), pas
sando peles exemplos das várias realizações abstr acionistas, 
desde as suas origens (Kandinsky) até o concretismo (Vasa- 
rely). Isso, no que toca à arte estrangeira. Quanto à arte 
brasileira, temos aqui reunidos quase todos os grandes mestres 
da primeira geração modernista, como Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti, Anita. Malfatti, até os jovens como Wesley Duke 
'Lee, Donato Ferrari, Antônio Dias, Bin Kondo, passando por 
Portinari, Guignard, Pancetti, Milton Dacosta, Iberê Camar
go, Maria Leontina e os pintores da “Família Artística Pau
lista”. Como .se vê, nos limites de uma única coleção de mu
seu, o que aqui está mestrado representa um quadro bastante 
completo das artes destes últimos cinqüenta anos.

Esta oportunidade única de trazer-se ao Rio Grande 
tão valiosa coleção é preciso que se. diga deveu-se à Compa
nhia Jornalística Caldas Júnior, que mais uma vez empresta 
a sua colaboração a um empreendimento cultural dos mais 
levantes de nosso Estado.
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O Museu de Arte Contemporânea da USP foi fundado em 8 de Abril de 1963, com as doações 
do acervo do antigo Museu de Arte Moderna de S. Paulo e da coleção do sr. Francisco Mata- 
ra/./.o Sobrinho, tendo se enriquecido de numerosas aquisições recentes.



Cinquenta obras de quarenta e oito ar
tistas estrangeiros e nacionais, partici
pam desta segunda exposição circulante 
do acêrvo do Museu de Arte Contem
porânea da Universidade de São Paulo. 
Limitada quasi exclusivamente à pintu
ra, a mostra, dividida em duas seções, 
procura o critério didático, dentro das 
possibilidades atuais do Museu. Os in
tegrantes do setor internacional consti
tuem preciosos pontos de referência à 
fenomenologia artística atual e a se
quência de obras brasileiras permite 
acompanhar uma parte essencial do de
senvolvimento de nossa pintura.



espaço, 1912UMBERTO BOCCIONI, Trajeto de uma

JEAN METZINGER, Aldeia, 1912
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Abre-se a visita com a obra cubista de 
1912, “Aldeia”, de Metzinger, onde o 
pintor e teórico francês recompõe geo- 
mètricamente elementos naturistas que 
em outras frentes do movimento ten
dem a uma percepção formal mais au
tônoma.

A peça de Boccioni, “Desenvolvimento 
de uma garrafa no espaço”, é dos exem
plares clássicos da arte futurista. Na ar
quitetura vibrante do objeto monumen- 
talizado está a “Scultura d’Ambicnte”. 
Seus planos são dinâmicos, interferen- 
tcs, simultâneísticos, ou seja, fragmen
tam-se para coordenar-se ao conceito 
de tempo da existência moderna.

CONSTANT PERMEKE, Marinha, 1933

MARC CHAGALL, Auto-retrato, 1914

O auto-retrato de Chagall, de 1914, é 
sem dúvida superior à sua auto-icono- 
grafia do mesmo ano (por exemplo as 
obras das coleções Stern, de Nova York, 
Etrenbourg, de Moscou e particular de 
Paris). Ao menos a “terribilità” de ex
pressão e o caráter “não realista” e aló- 
gico são mais lucidamente acusados 
pela mente visionária e independente do 
grande artista russo, sensível nessa épo
ca à concepção espacial cubo-futurista.

O expressionismo se acha representado 
pelo ângulo flamengo, ou seja, por um 
membro importante do 2.° Grupo de 
Laethem Saint-Martin e sua maior fi
gura na Bélgica, Permeke. Vinculado à 
terra e representando a vida de campo-



SOPHIE TAEÜBER-ARP, Triângulos, ponto s/ ponto 
retângulos, quadrados, barras, 1931

KANDINSKY, Composição clara, 1942 

ALBERTO MACNELLI, Com medida, 1950
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néses e pescadores, o artista de Jabbeke 
é também autor de marinhas de uma 
grandeza trágica e silenciosa, como a 
imagem do Mar do Norte incluída nes
ta exposição.

Da arte abstrata, cujas manifestações 
iniciais remontam a 1908. a mostra ofe
rece documentação variada. Kandinskv, 
o primeiro a desbravar o terreno, com
parece com a “Composição clara” do 
fim de sua carreira (1942), de um rigor 
compositivo que não obstroe a coorde
nação lírica e até mística de signos e 
cores. Índole oposta é a abstração do 
holandês Dómela, que foi colega de 
Mondrian e Van Doesburg no movi
mento De Stijl. Seus austeros objetos- 
-pinturas, revelam linguagem-forma e 
matéria originais como. nesta obra de 
1942. A pintura de alto nível de Mag- 
nelli, Sophie Taüber-Arp e Vasarely, um 
dos pais da arte “Ótica”, indica dife
rentes idiosincrasias poéticas no plano 
do rigor construtivo e contrasta com a 
psicologia complexa das composições ao 
mesmo tempo etéreas e densas de Bau- 
meister, que amalgamam diferentes car
gas culturais.

VICTOR VASARELY, Chillan, 195 L

Uma obra de Léger, nos moldes carac
terísticos de sua imagem rígida e equi
librada, enraizada na mais profunda 
realidade orgânica, lhe confere toda a 
presença exigida.CESAR DOMELA, Ç)uadro-objeto, 1942



w ILLI BAUMEISTER, Gesto cósmico, 1950

FERNAND LÉGER, Composição, 1938



Ausente o metafísico De Chirico e al
guns grandes surrealistas do Museu, 
cabe a Max Ernst, pelo excepcional 
“Quadro para jovens”, e a Sutherland, 

mecanismo “automáticorepresentar o 
da criação surrealista. Dos vastos c
fleugmáticos campos de desolação do 
artista inglês, 
promove erupções de vegetação crispa- 
da, estufada numa pureza de deserto. 
Carrá, Severini e Campigli são fortes

prii n a ver a es t r a n h auma

contribuições individuais 
que robustecem a qualidade desta ex
posição. A presença dos dois primeiros 
atesta calmos desenvolvimentos depois 
dos dias de vivência-futurista e metafí
sica. Campigli é protótipo de artista à 

de tendências e conflitos na 
introspecção poética inspirada de 

culturas figurativas arcaicas.

e universais

MAX ERNST, Quadro para jovens, 1943

GRAU AM SUTHERLAND, Forma de espinho, 1955
margem 
sua

Cinco artistas das gerações mais recen
tes — os europeus Appel, Davie, Hun- 
dertwasser, Lebenztejn e o americano 
Leslie — demonstram estágios por vezes 

plamente definidos da pintura atual. 
A “Cabeça trágica”, de Appel (1957)
am

situa-se no plano romanticista caractc- 
risticamente nórdico-europeu que 
movimento “Cobra" encarnou a mais

então vitorioso

no

veemente oposição ao
formalista mantendo ainda vi-processo

va a chama de uma figuração não sufo-
eada pelos decênios de abstracionisum. 
Em diferentes outras posições subi 'ivas 
se colocam também as obras de Man
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MASSIMO CAMPIGLI, A cantora, 1949/50CARLO CARRÁ, O rio, 1950

GINO SEVERINI, Figura c/ página de música, 1938
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Davie cuja articulação de signos e for- 
vibrantes resultam em “puzzlesmas

ótico-psicológicos para nossa interpreta-
sín-ção; de Lebenztejn, que procura a

de esquemas geométricos simplifi
cados da figura humana e superfícies 
exploradas para suntuosas relações de 
matéria e cor (de um controle expres
sivo sem distrações); de Hundertwasser, 
certamente o mais sugestivo pintor jo- 

da Áustria, excêntrico como 
tepassado Klimt, original pela 

procura de interação entre o 
individual e um bizantinismo decorati-

tese
í,

seuvem
sua 

conteúdo
an

vo duplicado de reminiscências do “Mo- 
artista difícil de si-JAN LEBENZTEJN, Figura axial XIV, 1959 dern Style”. É um

jôgo das tendências. Por suatuar no
vez, Leslie representa a pintura expres- 
sionista-abstrata americana, da geração 

sucedeu a Willem de Kooning,que
auto-determinada nos meios e fins, im-

na vita-pulsiva e ocasional, mas segura 
lidade intuitiva, correspondente às 
dições emotivas do meio de vivência. 
Os exemplos de “Nova Figuração” fica- 

reservados à pintura brasileira.

con-

ram

Neste setor, uma perspectiva é traçada 
a partir das obras da pioneira Anita 
ÁÍalfatti (1917) e Di Cavalcanti (c.1921). 
A primeira é um 
formal cubo-futurista, mas expressionis- 
ta na cor, realizado a pastel pouco an
tes do regresso da artista dos Estados 
Unidos onde pela primeira vez se 
ficiara do contato com pintores euro
peus emigrados. É da

torso de concepção

bene-

mesma série a



ALLAN D AVIE, Jôgo de Bili n.° 2, 1962



que pertencem “A estudante russa”, "A 
Mulher dos cabelos verdes” e “O Ho
mem amarelo”, expostos na rua Libero 
Badaró naquele ano com grande escân
dalo. “O beijo” de Di Cavalcanti revela 
os tateamentos estilísticos do jovem ar
tista apoiado no caprichoso linearismo 
“Art Nouveau” e numa escala soturna 
e áspera de tonalidades, às vésperas da 
Semana de Arte Moderna. Suas aspira
ções estéticas se definiram um pouco 
mais tarde e de sua evolução temos um 
exemplo na sensualidade e decorativis- 
mo do quadro de fundo social (mas sem 
drama) “Os pescadores” (1951).

ALFRED LESLIE, Cracóvia, 1958

De Tarsila do Amaral, que foi o nome 
da pintura nacional a emergir logo de
pois de 1922, incluiu-se a “Estrada de 
Ferro Central do Brasil”, uma de suas 
telas mais importantes. Datada de 1924, 
época em que a autora se articulava ao 
movimento poético “Pau Brasil”, acusa 
pela primeira vez em nosso meio, por 
influencia de Léger, o interesse artísti
co pela temática maquinista. É bem 
verdade que o nativismo romântico 
toma conta da composição, mais ou me
nos racionalizada, onde Tarsila huma
niza e despoja da condição metálica 
pontes, vagões e torres harmonizando-os 
a uma paisagem evocativa. Esta leveza 
sóbria será a nota dominante da pinto
ra mesmo na fase de realismo-social.

FRITZ HUNDERTWASSER, O muro, 1959

O “Retrato de uma senhora”, de Ernes
to De Fiori, escultor e pintor ítalo-ger-



EMILIANO Dl CAVALCANTI, Os pescadores, 1951 

EMILIANO Dl CAVALCANTI, O beijo, ca. 1921
ANITA MALFATTI, Torso, 1917



mânico de projeção internacional, for
mado no círculo de Kolbe, e radicado 

S. Paulo de 1936 até morrer emem
1945, documenta a qualidade prestigio
sa de uma obra expressionista cuja re- 

meio artístico nacionalpercussão no 
ainda não foi estudada.

Antônio Gomide representado por um 
pequeno quadro de aculturação cubista 
foi fator positivo na evolução da pintura 
moderna na capital paulista. Sua longa 
permanência em países europeus entre 
os anos 1913 e 1929, com um breve re- 
tôrno de inadaptado em 1918, trouxe- 
-lhe uma experiência plástica, adquirida 
junto aos meios de vanguarda. Gomide 
estudou em Genebra com Ferdinand 
Hodler, e em Paris seguiu uma orienta
ção cubista. Mas sua pintura é ao mes- 

tempo fortemente impregnada de 
cultura brasileira. É um artista es

quecido à espera de oportunidade.

*
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TARSILA DO AMARAL,
Estrada de Ferro Central do Brasil, 1924

mo
uma

Consta também uma paisagem de Paulo 
Rossi Ozir, pintor que a exemplo de 
Gobbis teve repercussão, pelo seu pre- 

formação dêsse amparo europeu, na 
biente sempre precário. Datado de 1927,
a obra mostra a procura de sinopse 
tre uma concepção pós-cézannesca e a 
liberdade de fatura expressionista.

en-

De São Paulo derivam ainda outras 
obras. Recorde-se que a partir de 1937,



PAULO ROSSI OZIR, Olivais, Cervo Ligure, 1927

ERNESTO DE FIORI, Retrato de uma senhora, 1943



o “Salão de Maio” iniciava suas mani
festações. Era liderado pelo crítico Ge
raldo Ferraz, o heteróclito artista Flávio 
de Carvalho e o pintor Quirlno da Silva. 
Expunham nessa mostra, repetida duas 
vezes, muitos daqueles que fizeram uma 
época de nossa arte: Segall, Brecheret, 
Tarsila do Amaral (...). Contempo
râneamente, afirmavam-se vários artis
tas de origem social modesta, alguns 
deles moradores no bairro do Cambuci,
povoado pela emigração italiana. Eram 
os Volpi, Graciano, Mário Zanini, Re
bolo, Bonadei e Figueira que se liga- 

por amizade a Paulo Rossi Ozir, e 
o escritor da Barra Funda, Mário

ALFREDO VOLPI. Casas, 1955 vam
que
de Andrade, reunia sob a denominação

ANTÔNIO GOMIDE, Sem título (Paisagem com barcos)

de “Família Artística Paulista”, no mo
mento em que se apresentaram, coleti
vamente, em S. Paulo e Rio, entre 1937 
e 1940. Formando suas pequenas bi

bliotecas, foram auto-didatas estudiosos.
suas atividadesdeixando aos poucos 

proletárias para se dedicar a uma pin
tura de objetividade sensível e relativa 
efusão, distante de certos rigores con- 

um ou outro, e sobre-ceptuais a que 
tudo Volpi, iriam aderir mais tarde. As 
paisagens deste último, de Rebolo e 
Mário Zanini, aqui reunidas, são teste
munhos de uma pintura ciosa de seu 
regionalismo com seus momentos de te
mática social, apegada a um quadro de 
vida em desaparecimento rápido diante 
da febre de gigantismo que se apossava 
da cidade. Foi uma confraria homogê-



figuras, 1942FRANCISCO REBOLO GONZALES, Paisagem com

MÁRIO ZAN1NI, Igreja de São Vicente, ca
JOSÉ PANCETTI, São João dei Rei, 1945



nea da pintura paulista e brasileira ain
da à espera de uma justa revalorização. 
Fora da capital bandeirante, definiam- 
-se as personalidades de Portinari, Pan- 
cetti, Guignard e Cícero Dias (além de 
Coeldi). Os pintores comparecem com 
algumas telas de estágios diferentes de 
suas carreiras. Ao contrário da continui
dade figurativa dos primeiros, o antes 
popularesco e também surrealizante Cí
cero Dias, de Pernambuco — cujo nati
vismo foi justamente paralelizado ao de 
Tarsila do Amaral em S. Paulo — no 
seu horizonte parisiense encaminhou-se 
para a pintura abstrata, porém sempre 
vinculada pela cor à atmosfera tropical, 
exemplificada na tela de 1951. Mas en
quanto o nordestino fixava-se na Euro
pa cabia a um estrangeiro apegado ao 
Brasil contribuir para estabelecer entre 
nós um clima de instauração não-figu- 
rativa: Flexor.

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD, Ouro Preto, 1951

CÂNDIDO PORTINARI, Retrato de Paulo Rossi Oz>'r, 1935

As paisagens de Guignard e Pancetti 
representam dois artistas de nossa pri
meira linha, amadurecidos na busca ex- 
pressionista independente, de fundo na
cional, enquanto o quadro de Portinari 
é documento retratístico penetrante do 
artista ainda jovem.

A partir dos Museus e da Bienal nossa 
arte tendeu a se colocar no plano da 
atualização, de internacionalismo sacri- 
ficador não raro do “spiritus loci”. Na 
década de 50 houve a adesão aos prin-



IBERÊ CAMARGO, Expansão, 1964

CÍCERO DIAS, Epoca, 1953



cípios construtivistas de vários artistas 
(como Ivan Serpa, de quem incluímos 
“Formas”, de 1951), sobrevindo o ta- 
chismo e o informal sem que pudésse
mos ir além de um conjunto de expres
sões individuais ao contrário do que 
sucedeu com a gravura. Disto são ainda 
exemplos Iberê Camargo e Milton Da- 
costa, pintores da cronologia que se es
tende ao mais recente. Aquele foi de 
uma evolução à margem dos movimen
tos e dele consta um óleo da última 
fase, de figuração sintética, agressiva e 
dramaticamente pessoal. Dacosta distin
gue-se pela geometria severa, mista de 
intuição e intelecto, atingida pelo con
tínuo despojamento da forma orgânica. 
A matéria pastosa e expressionista de 
um e o tratamento pigmentar metafísi
co de outro servem bem a distinguir as 
diferenças de temperamento em jogo. 
De Di Prete, residente no Brasil há 15 
anos, há uma amostra de seus tímidos 
primórdios na pintura espacial ou “cós
mica”, depois de grande desenvoltura. 
De Maria Leontina, outro carater for
temente individualista de nossa arte, in
troduziu-se um espécime significativo 
de sua pesquisa plástico-emblemática 
da série dos “Estandartes”.

MILTON DACOSTA, Sôbre fundo marron, 1955

DANILO DI PRETE, Formas no espaço, 1953

Um grupo de artistas mais jovens ilus
tra alguns dos aspectos de nosso atual 
desenvolvimento: o expressionista-abs- 
trato Manabu Mabe, o “nôvo-figura- 
tivo” — expressionista Ivan Serpa, ade-



ARCÂNGELO IANELLI, Pintura II, 1962

IVAN SERPA, Formas, 1951

MARIA LEONTINA, Estandarte V,



rente a partir de 1965 a uma estética 
de conteúdo social e o abstrato lanelli, 
que articula zonas serenas e equilibra
das de tons “à-plats” diferenciados pela 
dosagem meticulosa. São os mais idosos. 
Piza e Flávio-Shiro comparecem com 
obras que revelam os progressos que 
realizaram no meio parisiense ao qual 
foram aos poucos anexados no decorrer 
da segunda metade dos anos 50. São 
os “distantes”, a exemplo de Krajcberg. 
O amplo mosáico em papelão sobre tela 
de tênue relêvo e fleugmática ordena
ção plástica de Piza e o exíguo tríptico 
de impetuoso grafismo e colorido de 
Flávio-Shiro, exprimem as visões opos
tas desses artistas, um de pesquisa iso
lada, outro de comportamento referen
cial.

. . .. 8r

..

MANABU MABE, Composição móvel, 1959

O Museu selecionou algumas obras in
corporadas por aquisição ao seu acervo, 
para fechamento do roteiro pictórico 
proposto. Todas pertencem a artistas 
de menos de 35 anos, sendo dois brasi
leiros e très estrangeiros perfeitamente 
enlaçados ao meio. Wesley Duke Lee 
foi longamente banido de um ambiente 
muito sujeito ao dogmatismo abstrato. 
Hoje sua pintura de características pes
soais começa a encontrar no Brasil, um 
reconhecimento que veio do Japão. Um 
fascínio simbólico deriva de sua icono
grafia de humor bizarro e mordaz, e 
que procura renovar a dialética Dada. 
O outro brasileiro é o precoce Antônio



ARTHUR LUIZ PIZA, Telamosaico n.° 58

FLÂVIO-SHIRÓ, Tríptico, 1963



Dias, uma grata surpresa de nosso mo
vimento atual. Êle está sabendo dirigir 
sua pesquisa, neste mundo de fartas in
formações, para o interior de suas pró
prias alternativas. Nôvo-figurativo, in
fluenciado pelos “comics”, usufruindo 
também da expressão abstrata 
da construtivista e até da informal, 
construindo com organicidade 
gística autônoma.

e mesmo
vem

uma íma-

Nesse panorama de personalidades 
ritmo de consolidação estão também os 
japoneses Tomoshige Kusuno e Bin 
Kondo e o italiano Donato Ferrari. 
Aquêle trouxe de seu país, em 1960, 
um plasticismo abstrato semi-informal 
de impressionante versatilidade mate- 
riológica que ainda adquiriu novo 
penho no meio dinâmico de S. Paulo 
a que se casa seu temperamento solerte. 
E justamente temos nesta mostra 
documento dêsse período de Tomoshi
ge que logo em seguida tendeu à fase 
apresentativa e figurativa de seus sig
nificados, porém não muito menos her
méticos que dantes. Ferrari, ao contrá
rio, não se moveu da condição genérica 
de abstrato. Avançou verticalmente 
limites dêsse campo de cultura conser
vando uma correspondência básica 
antigos ideais humanísticos não resolvi
dos. Sua evolução morfológica mantém 
essa coerência de princípio e é portanto 
sempre identificável mesmo 
extensões que depois de adensar relêvos

em

IVAN SERPA, Cabeça, 1964

ANToNIO DIAS, Fumaça do prisioneiro, 1964

em-

um

nos

com

nas suas



WESLEY DUKE LEE, Arcadin d’y Saint Amer, 1964
DONATO FERRARI, Objeto azul com
pêndulo, 1965TOMOSHIGE KUSUNO, Página 3, 1964



de matéria bruta e ferida tendeu ao 
próprio objeto. Quanto a Bin Kondo, 
não há dúvida que se trata de um de 
nossos raros e mais genuínos valores 
municiados de uma causalidade própria 
para trazer uma contribuição mitográ- 
fica ao surrealismo internacional ou 
càquilo que o sucedeu. Êsses são alguns 
dos aspectos que caracterizam o acervo 
nacional do Museu de Arte Contempo
rânea da Universidade de São Paulo.

BIN KONDO, Fábula, 1965
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Emst, Max
Nasc. em Briihl, Alemanha, 1891.

9. Quadro para jovens, 1943.
Óleo s/ tela — 60,5 X 76.

Carrá, Cario
Nasc. em Quargnento, Itália, 1881.

5. O rio, 1950.
Óleo s/ tela — 40 X 56.

OBRAS ESTRANGEIRAS

Appel, Karel
Nasc. em Amsterdam, Holanda, 1921.

1. Cabeça trágica, 1957.
Óleo s/ tela — 146 X 114.

Hundertwasser, Fritz
Nasc. em Viena, 1928.

10. O muro, 1959.
Vemiz-cêra s/ papel, colado s/ tela - 
131 X 100.

Chagall, Marc
Vitebsk, U.R.S.S., 1887.Nasc. em

6. Auto-retrato, 1914.
Óleo s/ tela — 44,5 X 33,5.

Eaumeister, Willi
Nasc. em Stuttgart, Alemanha (1889-1955).

2. Gesto cósmico, 1950.
Óleo s/ prancha de fibra — 81 X 160.

Davie, Allan
Nasc. em

Kandinsky, Wassily
Moscou, U.R.S.S., 1866.

Grangenouth, Escócia, 1920.
Nasc. cm 
Falec. em Neuilly, França, 1944.Boccioni, Umbcrto

Nasc. em Rcggio de Calabria, 1882. 
Falec. em Sorte, 1916.

3. Trajeto de uma
Bronze — 37 X 59,5 X 30,5.

7. Jôgo de Bili n.° 2, 1962. 
Óleo s/ tela — 183 X 152,5.

11. Composição clara, 1942.
Óleo s/ tela — 71,5 X 60,5.garrafa no espaço, 1912.

Domela, Cesar
Nasc. em 
Reside em Paris.

8. Quadro-objeto, 1942.
Madeira, metal e acrílico e outros 
materiais — 54 X 42,5.

Amsterdam, Holanda, 1900.
Lebenztejn, Jan
Nasc. em

12. Figura axial XIV, 1959. 
Óleo s/ tela — 144,5 X 55.

Brc-st-Litowsk, Polônia, 1930.Campigli, Massimo
Nasc. em Florcnça, Italia, 1895.

4. A cantora, 1949/50.
Óleo s/ tela - 54,5 X 65.



tf»Léger, Femand
Nasc. em Argentan, França, 1881. 
Falec. em Paris, 1955.

13. Composição, 1938.
Guache s/ papel - 75 X 59,5.

Permeke, Constant
Nasc. em Antuérpia, Bélgica, 1886. 
Falec. em Ostande, 1952.

17. Marinha, 1933.
Óleo s/ tela — 75,4 X 110.

Vasarely, Victor
Nasc. em Pecs, Hungria, 1908.

21. Chillan, 1951.
Óleo s/ tela — 86,5 X 79.

OBRAS NACIONAIS

Severini, Gino
Nasc. em Cortona, Itália, 1883. 
Falec. em Paris, 1966.

18. Figura com
Óleo s/ tela - 60,5 X 45,5.

Leslie, Alfred Amaral, Tarsila do
Nasc. em S. Paulo, onde reside.

22. Estrada de Ferro Central do Brasil, 1924. 
Óleo s/ tela — 142 X 126,5.

Nasc. em Nova York, 1927.

14. Cracóvia, 1958.
Óleo s/ tela - 167,5 x 153.

página de música, 1938.

Camargo, IberêSutherland, Graham
Nasc. em Londres, Grã-Bretanha, 1903.

19. Forma de espinho, 1955.
Óleo s/ tela - 110 X 89,5.

Magnelli, Alberto
Nasc. em Florença, Itália, 1888.

15. Com medida, 1950.
Óleo s/ tela — 100 X 81.

Nasc. em Restinga Seca, Rio Grande do 
Sul, 1914. Reside Rio de Janeiro.no

23. Expansão, 1964.
Óleo s/ tela — 80 X 138.

Cavalcanti, Emiliano Di
Nasc. no Rio de Janeiro, 1897.

24. O beijo, ca. 1921.
Têmpera s/ tela — 88,5 X 61.

25. Os pescadores, 1951.
Óleo s/ tela - 114,5 X 162.

Taeuber-Arp, Sophie
Nasc. em Davos, Suiça, 1889.
Falec. em Zurich, 1943.

20. Triângulos, ponto s/ ponto, retângulos, 
quadrados, barras, 1931.
Óleo s/ tela - 80,5 x 65.

Metzinger, Jean
Nasc. em Nantes, França (1883-1957)

16. Aldeia, 1912.
Óleo s/ tela - 91,5 X 64,5.



Guignard, Alberto da Veiga
Nasc. em Nova Friburgo, 1896. 
Falec. em Ouro Prêto, 1962.

34. Ouro Prêto, 1951.
Óleo s/ madeira — 40,5 X 50.

Fiori, Ernesto de
Nasc. em Roma, 1884.
Falec. em S. Paulo, 1945.

30. Retrato de uma senhora, 1943. 
Óleo s/ tela — 109 X 75.

Dacosta, Milton
Nasc. em Niterói, 1915. 
Reside em S. Paulo.

26. Sôbre fundo marron, 1955. 
óleo s/ tela — 65 X 92.

Ianelli, Arcângelo
Nasc. em S. Paulo, 1922.

35. Pintura II, 1962.
Óleo s/ tela — 110 X 135.

Flávio-ShiróDias, Cícero
Nasc. em Pernambuco, 1908. 
Reside em Paris.

Nasc. em Saporo, Japão, 1928. 
Reside em Paris.

31. Tríptico, 1963.
Óleo s/ tela — 46 X 116.

27. Época, 1953.
Óleo s/ tela — 81 X 65.

Kondo, Bin
Nasc. na China, 1937 (nacionalidade 
japonesa), reside em S. Paulo.

Dias, Antônio
Nasc. em Campina Crande, Paraíba, 1944. 
Reside no Rio de Janeiro.

28. Fumaça do prisioneiro, 1964.
Óleo s/ madeira — 120,5 X 93,5.

Gomide, Antônio
Nasc. em Itapetininga, S. Paulo, 1895. 
Reside em S. Paulo.

32. Sem título (Paisagem com Barcos). 
Óleo s/ tela — 46 X 38.

36. Fábula, 1965.
Óleo s/ tela — 109 X 79.

Kusuno, Tomoshige
Nasc. em Yubari, Japão, 1935.
Reside em S. Paulo.

37. Página 3, 1964.
Óleo, gêsso, pano, bom brill s/ duratex 
- 109,6 X 79,5.

Ferrari, Donato
Nasc. em Guardiagrele, Itália, 1933. 
Reside em S. Paulo.

29. Objeto azul com
Pano, madeira e poliester — 119,5 X 68,o.

Gonzales, Francisco Rebolo
Nasc. em S. Paulo, 1903.

33. Paisagem com figuras, 1942. 
Óleo s/ papelão — 40 X 49,5.

pêndulo, 1965.



Lee, Wesley Duke
Nasc. em S. Paulo, 1931.

38. Arkadin dy Saint Amer, 1964. 
Têmpera — 154 X 154.

Pancetti, José
Nasc. em Campinas, 1903. 
Falec. no Rio, 1959.

43. São João dei Rei, 1945.
Óleo s/ tela — 46,5 X 38,5.

Serpa, Ivan
Nasc. no Rio de Janeiro, 1923.

47. Formas, 1951.
Óleo s/ tela - 97 X 130.

48. Cabeça, 1964.
Óleo s/ tela - 100 X 114,5.

Leontina, Maria
Nasc. em S. Paulo, 1917.

39. Estandarte V, 1963.
Óleo s/ tela - 101 x 81,5.

Piza, Arthur Luiz
Nasc. em S. Paulo, 1928. 
Reside em Paris.

44. Telamosaico n.° 58, 1963. 
Colagem - 89 X 146,5.

Volpi, Alfredo
Nasc. em Lucca, Itália, 1896. 
Reside em S. Paulo.

49. Casas, 1955.
Óleo s/ tela - 115,5 X 73.

Mabe, Manabu
Nasc. em Kamato-Kem, Japão, 1924. 
Reside em S. Paulo.

40. Composição móvel, 1959.
Óleo s/ tela - 130,5 X 130,5.

Portinari, Cândido
Nasc. em Brodowski, S. Paulo, 1903. 
Falec. no Rio, 1961.

45. Retrato de Paulo Rossi Ozir, 1935. 
Óleo s/ tela - 54,5 X 46.

Zanini, Mário
Nasc. em S. Paulo, 1907.

50. Igreja de São Vicente, ca. 1940. 
Óleo s/ tela — 33 x 45.5

Malfatti, Anita
S. Paulo (1896-1964).

41. Torso, 1917.
Pastel - 62 X 47,6.

Prete, Danilo Di
Nasc. em Piza, Itália, 1911. 
Reside em S. Paulo.

46. Formas no espaço, 1953. 
óleo s/ tela — 99 X 73.

Ozir, Paulo Rossi
S. Paulo (1890-1959).

42. Olivais, Cervo Ligure, 1927. 
Óleo s/ tela — 57 X 66.

Observações: —

A altura precede a largura na medida 
das obras.
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